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ΓPAΦEI O XP. ΣTAΣINOΠOYΛOΣ 

O φεµινισµός εισέβαλε στο συντηρητικό πανεπιστήµιο του Xάρβαρντ. Για πρώτη 

φορά από την ίδρυσή του, το 1636, το πανεπιστήµιο - υπόδειγµα όρισε για πρόεδρό 

του µια γυναίκα. H ιστορικός Nτρου Γκίλπιν Φάουστ είναι ειδικευµένη στην ιστορία 

του αµερικανικού Nότου και ήταν πρύτανης του Iνστιτούτου Pάντκλιφ του Xάρβαρντ 

πριν προταθεί για την προεδρία του ιδρύµατος.  
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H δόκτωρ Φάουστ είναι διάσηµη για το ακαδηµαϊκό της έργο και για τη δράση της σε 

διάφορους τοµείς. Kατέχει διοικητικές θέσεις σε διάφορα ανώτατα ιδρύµατα των 

HΠA, µία εκ των οποίων είναι στο Ίδρυµα Γκουγκενχάιµ, όπου διατελεί σύµβουλος 

εκπαίδευσης. 

H πορεία της προς την προεδρία του Xάρβαρντ είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια, καθώς 

πρωτοστάτησε στην Oµάδα ∆ράσης Γυναικών στην Eπιστήµη και την Tεχνολογία. H 

οµάδα αυτή είχε ιδρυθεί ως αντίδραση στη σεξιστική συµπεριφορά του 

προηγούµενου προέδρου του ιδρύµατος Λόρενς Σάµερς, ο οποίος και παύτηκε από το 

αξίωµα του ύστερα από πέντε χρόνια προεδρίας. 

«Eλπίζω ότι ο διορισµός µου θα αποτελέσει σύµβολο της διεύρυνσης εκείνων των 

ευκαιριών που ήταν αδιανόητες, ακόµα και πριν µια γενιά», δήλωσε η Φάουστ στους 

δηµοσιογράφους. H 59χρονη «σουφραζέτα» είναι η 28η και η µόνη πρόεδρος στην 

ιστορία του ιδρύµατος που δεν έχει φοιτήσει σε αυτό. 

Tο Xάρβαρντ είναι το δεύτερο καλύτερο πανεπιστήµιο στον κόσµο και το τέταρτο 

από τα οκτώ καλύτερα πανεπιστήµια των HΠA που αποκτά γυναίκα πρόεδρο. H 

Nτρου Φάουστ, ως πρόεδρος του Xάρβαρντ, θα έχει υπό την επίβλεψή της 11 σχολές 

και κολέγια µε ανθρώπινο δυναµικό 24.000 ατόµων. O προϋπολογισµός του 

ιδρύµατος αγγίζει τα τρία δισεκατοµµύρια δολάρια και το κληροδότηµα του 

πανεπιστηµίου είναι δέκα φορές µεγαλύτερο. «Θα χρειαστεί να γίνει πιο παραγωγική 

και έχει δείξει ότι µπορεί να το πετύχει αυτό», δήλωσε η Eϊµι Γκούτµαν, πρόεδρος 

του Πανεπιστηµίου της Πενσιλβάνια. 

H «Xάρβαρντ Kρίµσον», η εφηµερίδα του πανεπιστηµίου που δηµοσίευσε πρώτη την 

είδηση για τον διορισµό της διακεκριµένης ιστορικού, σκιαγραφεί χαρακτηριστικά το 

προφίλ της ως «µιας γυναίκας σε έναν κόσµο όπου τόσο η µελέτη της ιστορίας του 

αµερικανικού εµφυλίου όσο και η προεδρία του πανεπιστηµίου αντιπροσώπευαν 

µέχρι σήµερα δύο αµιγώς ανδροκρατούµενους χώρους. Eίναι µια γυναίκα που µελετά 

το παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα κοιτάζει προς το µέλλον». 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ:ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ ntriga@pegasus.gr  

 

Άρωµα γυναίκας έχουν τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και κυρίως το 

Πανεπιστήµιο της Αθήνας, καθώς οι φοιτήτριες υπερτερούν αριθµητικά τόσο στα 

προπτυχιακά όσο και στα µεταπτυχιακά προγράµµατα αλλά και στους πτυχιούχους.  

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, οι φοιτήτριες 

υπερέχουν στα ελληνικά πανεπιστήµια κατά 31.721 και λιγότερες είναι µόνο ανάµεσα 

στους διδακτορικούς φοιτητές.  
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Εντυπωσιακό, µάλιστα, είναι το γεγονός ότι ιδιαίτερα το Πανεπιστήµιο της Αθήνας 

στην κυριολεξία γυναικοκρατείται, καθώς από το σύνολο των 39.974 φοιτητών, που 

το 2003-2004 ήταν εγγεγραµµένοι στα κανονικά εξάµηνα φοίτησης, οι 27.063 είναι 

γυναίκες, ενώ οι άνδρες µόνο 12.911.  

Στα Πολυτεχνεία 

Γυναικοκρατούµενο είναι, αν και σε µικρότερη έκταση, και το Πανεπιστήµιο των 

Ιωαννίνων, όπου από το σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών στα κανονικά 

εξάµηνα, οι οποίοι ήταν το ακαδηµαϊκό έτος 2003-4 περίπου 9.000 φοιτητές, οι 

περίπου 6.000 ήταν κορίτσια.  

Τα αγόρια υπερτερούν µόνο στις Πολυτεχνικές σχολές και κυρίως στο Πολυτεχνείο 

της Αθήνας όπου από το σύνολο των 10.830 φοιτητών τα κορίτσια είναι µόνο 3.792, 

ενώ στο Πολυτεχνείο της Κρήτης από τους 1.478 φοιτητές οι γυναίκες είναι µόνο 

382.  

Συνολικά σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας, συµπεριλαµβανοµένου και του Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου, από το σύνολο των 192.913 φοιτητών, που το 2004-5 φοιτούσαν στα 

κανονικά εξάµηνα, οι 80.596 είναι άνδρες και οι 112.317 γυναίκες.  

Πάντως, µπορεί οι γυναίκες να υπερτερούν ως προς τον συνολικό πληθυσµό, που 

φοιτά στα πανεπιστήµια, αλλά δεν συµβαίνει το ίδιο και στο διδακτικό προσωπικό 

όπου οι άνδρες έχουν ακόµη το πάνω «χέρι» και µάλιστα σε σηµαντικό βαθµό, αφού 

στο συνολικό διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ εντάσσονται 13.390 άτοµα, εκ των 

οποίων οι άνδρες είναι 9.195 και οι γυναίκες µόνο 4.366. 

Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης «διαθέτει» και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, 

όπως για παράδειγµα ότι στη χώρα µας φοιτούν σχεδόν 20.000 ξένοι υπήκοοι και 

κυρίως Κύπριοι και Αλβανοί, αλλά δεν λείπουν και φοιτητές από το Κονγκό, τη 

Νιγηρία, την Αιθιοπία, την Ιαπωνία και την Ινδία.  

Κατά τα λοιπά στα 22 πανεπιστήµια της χώρας κατά τα το ακαδηµαϊκό έτος 2004-5 

γράφτηκαν στα κανονικά εξάµηνα 192.913 αγόρια και κορίτσια.  

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι σε εξάµηνα πέραν των κανονικών ανέρχονται 

σε 171.132, ενώ στο πρώτο εξάµηνο γράφτηκαν συνολικά 42.306 νέοι φοιτητές.  
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Μεταπτυχιακά 

Το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος πήραν πτυχίο 35.219 φοιτητές, ενώ από τα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα αποφοίτησαν 5.484 άτοµα και από τα διδακτορικά προγράµµατα 1.248.  

Από το σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά 

προγράµµατα ειδίκευσης, 201 φοιτητές έχουν υπηκοότητα αφρικανικού κράτους, 40 

κράτους της Λατινικής Αµερικής, 9.292 της Κύπρου και ασιατικών κρατών, 1.193 

κράτους της Ευρώπης και 4 της Αυστραλίας. 

Οι σπουδές που έχουν τη µεγαλύτερη προτίµηση, όπως προκύπτει από τις εγγραφές 

των φοιτητών, είναι οι Κοινωνικές Επιστήµες, ∆ιοίκηση και Οικονοµία και 

ακολουθούν οι θετικές επιστήµες και οι ανθρωπιστικές και καλλιτεχνικές σπουδές. 

Το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστηµίων ανέρχεται σε 13.390 άτοµα, ενώ η 

αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα εντοπίζεται σε 13,77. 
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